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A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde da 

Universidade Federal de Goiás torna pública a Retificação nº 01 do Edital 01/2022 do Processo 

Seletivo 2022 para o preenchimento das vagas do curso de Mestrado, tendo em vista o 

agravamento da crise sanitária da COVID-19, torna-se necessário prorrogar o prazo de inscrições 

ao referido Edital. Assim, nos pontos a seguir:  

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

a) No subitem 4.1 

Onde se lê:  Período de Inscrição e solicitação do boleto (GRU): de 08/01/2022 até às 17 

horas do dia 21/01/2022. 

Leia-se: “Período de Inscrição e solicitação do boleto (GRU): de 08/01/2022 até às 12 

horas do dia 27/01/2022”  

b) No subitem 4.3 

Onde se lê: “A guia (GRU) será encaminhada aos candidatos em resposta ao e-mail de 

solicitação, até o dia 23/01/2022”;   

 

 Leia-se: “A guia (GRU) será encaminhada aos candidatos em resposta ao e-mail de 

solicitação, até as 12h do dia 28/01/2022; 

 

c) No subitem 4.4 

Onde se lê:  O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), deverá 

ser efetuado impreterivelmente dentro do limite de prazo previsto para este ato no 

cronograma (24/01/2022); 

 

Leia-se: O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), deverá ser 

efetuado impreterivelmente dentro do limite de prazo previsto para este ato no 

cronograma (31/01/2022). 

 



d) No subitem 4.4.1 

 

Onde se lê: “O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser enviado, por 

meio do correio eletrônico (e-mail) ppgaas@gmail.com, descrito no “Assunto”: 

Comprovante de pagamento, até o dia 25/01/2022 impreterivelmente. Assim o PPGAAS 

poderá se certificar que o pagamento foi realizado.” 

 

Leia-se: “O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser enviado, por 

meio do correio eletrônico (e-mail) ppgaas@gmail.com, descrito no “Assunto”: 

Comprovante de pagamento, até o dia 31/01/2022 impreterivelmente. Assim o PPGAAS 

poderá se certificar que o pagamento foi realizado.” 

 

 

e) No subitem 4.7 

 

Onde se lê: “A inscrição somente será concluída mediante confirmação, pela 

Coordenação e Secretaria do PPGAAS, do recebimento da documentação exigida no 

item 4.12 e do pagamento do boleto (GRU) em qualquer agência bancária, 

impreterivelmente, até o dia 24/01/2022.” 

Leia-se: “A inscrição somente será concluída mediante confirmação, pela Coordenação 

e Secretaria do PPGAAS, do recebimento da documentação exigida no item 4.12 e do 

pagamento do boleto (GRU) em qualquer agência bancária, impreterivelmente, até o 

31/01/2022.” 

f) No subitem 4.21 

Onde se lê: “O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 

31/01/2022 até as 17:00 no site do Programa: https://ppgaas.farmacia.ufg.br” 

Leia-se: “O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 

01/02/2022 até as 17:00 no site do Programa: https://ppgaas.farmacia.ufg.br” 

 

Do Cronograma ou Calendário 

Leia-se: 

Atividade Data (Horário quando for o caso) 

Publicação do Edital Nº 01/2022 03/01/2022  

Prazo para impugnação do edital  04 a 05/01/2022  

Resultado das solicitações de impugnação do edital 07/01/2022 

Período de inscrição e para solicitação da Guia de 

Recolhimento da União (GRU) 

08 a 27/01/2022 até às 12 horas 

mailto:ppgaas@gmail.com
https://ppgaas.farmacia.ufg.br/


Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição. 08 a 14/01/2022 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa. 17/01/2022 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos pedidos 

de isenção de taxa. 

18 a 19/01/2022 

Resultado final dos pedidos de isenção de taxa 20/01/2022 

Prazo final para pagamento da Guia de Recolhimento da União 

(GRU) 

31/01/2022 

Prazo final para envio do comprovante de pagamento da taxa 

de inscrição  

31/01/2022 

Resultado preliminar da homologação das inscrições. 01/02/2022 

Prazo para interposição de recurso contra a homologação das 

inscrições. 

02 a 03/02/2022 

Resultado final da homologação das inscrições. 04/02/2022 

Divulgação do acesso ao ambiente de avaliação aos 

candidatos com inscrições homologadas 

04/02/2022 

Publicação dos componentes das Bancas Examinadoras 04/02/2022 

Prazo para interposição de recurso contra as Bancas 

Examinadoras 

07 a 08/02/2022 

Resultado final da composição das Bancas Examinadoras 09/02/2022 

Avaliação da adequação do projeto (Resumo) às linhas de 

pesquisa do programa e ao perfil do provável Orientador 

10/02 a 11/02/2022 

Resultado Preliminar da Avaliação da adequação da proposta 

(Resumo) às linhas de pesquisa do programa e ao perfil do 

provável Orientador 

14/02/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado da 

Avaliação da adequação da proposta (Resumo) às linhas de 

pesquisa do programa e ao perfil do provável Orientador 

15/02 a 16/02/2022 



Resultado final da Avaliação da adequação da proposta 

(Resumo) às linhas de pesquisa do programa e ao perfil do 

provável Orientador  

17/02/2022 

Realização da Prova de Suficiência em Língua Inglesa 

(presencial) 

                  21/02/2022 

          Horário 8:00 às 12:00 

 

Realização da Prova de Conhecimentos Específicos 

(presencial) 

21/02/2022 

Horário 14:00 às 18:00 

Resultado Preliminar das Provas de Suficiência em Língua 

Inglesa e de Conhecimentos Específicos  

25/02/2022  

Prazo para interposição de recurso contra o(s) resultado(s) das 

Provas de Suficiência em Língua Inglesa e de Conhecimentos 

Específicos  

26/02 a 01/03/2022 

Resultado Final das Provas de Suficiência em Língua Inglesa e 

de Conhecimentos Específicos  

07/03/2022 

Realização da Análise do Currículo 08/03/2022 a 10/02/2022 

Resultado Preliminar da Análise do Currículo 10/03/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o(s) resultado(s) da 

Análise do Currículo 

11 a 14/03/2022 

Resultado Final da Análise do Currículo 15/03/2022 

Avaliação do pré-projeto 08/02 a 10/02/2022 

Resultado preliminar da avaliação do pré-projeto 10/03/2022 

Prazo Final para interposição de recurso contra o(s) 

resultado(s) da avaliação do pré-projeto 

11 a 14/03/2022 

Resultado Final da avaliação do pré-projeto 15/03/2022 

Resultado com classificação preliminar do Processo seletivo 15/03/2022 

Prazo para interposição de recurso contra resultado com 

classificação preliminar do Processo seletivo 

16 e 17/03/2022 



Resultado Final do Processo Seletivo 21/03/2022 

 
 

 

Profa. Dra. Keila Correia de Alcântara 

Coordenadora do PPG-AAS/FF/UFG 

 

Ciente:   

Prof Dr Ricardo Neves Marreto 

Direção da Faculdade de Farmácia 

 

 Goiânia, 21 de janeiro de 2022.  


